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Nařízení Města Městec Králové č. 1/2015
Město Městec Králové vydalo dne 27. 10. 2015 nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území
města. Účelem tohoto nařízení je stanovit, které druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu na území města Městec Králové, včetně částí Vinice a Nový jsou zakázány. Plné
znění nařízení je zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách města.
Nařízení nabývá účinnosti dnem 15. 11. 2015.

Pozvánka na přednášku
Městská knihovna v Městci Králové Vás srdečně zve na přednášku Mgr. Andreje Lamprechta

PRAVĚKÉ OSÍDLENÍ KRÁLOVÉMĚSTECKA
Přednáška se koná v úterý 10. listopadu 2015 od 17:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu.

Den pro dětskou knihu
V sobotu 28. listopadu 2015 připravila knihovna pro veřejnost prodejní výstavu knih a bazar dětských knížek.
Otevřeno bude od 9:00 do 14:00 hodin.

Základní škola v Městci Králové

Městecká dýňová stezka
aneb „ Podzimní den pro děti od dětí“

16.11.2015
Začátek: 17:00 hod. v areálu 2. stupně ZŠ
Pro děti bude nachystaná strašidelná stezka
plná úkolů, po jejímž splnění děti obdrží
zajímavé odměny. Drobné občerstvení
bude zajištěno.

Keramika pro dospělé
Základní škola v Městci Králové nabízí kurz keramiky pro dospělé. První setkání bude ve čtvrtek 19. 11. v 17:30
v budově nové školy. Nemusíte mít žádnou zkušenost s tvořením z hlíny, ale chuť něco nového vyzkoušet.
Informace: Eva Mrázková (tel. školy 325 643 114).

Město Městec Králové vyhlašuje

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VÁNOČKU

RCVČ VÁS ZVE NA

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
17. LISTOPADU 2015
SRAZ V 16:30 NA DĚTSKÉM HŘIŠTI
V ULICI NA PTÁKU

Přihlášky do 15. 11. 2015 v Textilu Ája
Vyhlášení 29. 11. 2015 při rozsvícení vánočního stromečku
Vánočka, česká tradice...
Vánočka se vyvinula ze staročeského pečiva zvaného calta,
které se u nás peklo od 14. století. Calty měly původně tvar
bochníku, později se začaly zaplétat. Pečení vánočky bylo
zpočátku výsadou prestižního pekařského cechu pro Pražský
hrad. V domácnostech se vánočky pekly od 18. století.
Hospodyně si oblékla bílou zástěru, uvázala bílý šátek a mlčky
zadělala těsto. Pří jeho kynutí vyskakovala do výšky, aby se
těsto nesrazilo a hezky vyběhlo. Pokud se vánočka připálila
nebo praskla, bylo to pro domácnost špatné znamení.
Rodinný recept se dědil z generace na generaci a měl cenu
zlata. Vánočka by se měla plést z 9 copů, spodní 4 symbolizují
živly – oheň, vodu, vzduch a zem, prostřední 3 copy
představují rozum, cit a vůli člověka, vrchní dva pak
prezentují hodnoty vědění a lásky, jež nás v životě povznášejí.
KOS MK.

Srdečně Vás zveme na vystoupení

v doprovodu varhaníka Davida Landucci
Tato italská dvojice vystoupí
28. 11. 2015

v 17:00 hodin v kostele sv. Markéty v Městci Králové

29. 11. 2015

v 16:30 hodin při rozsvícení vánočního stromu na pěší zóně

